 09ביוני 2021
לכבוד,
המשתתפים במכרז מס' 09/21
באמצעות דואר אלקטרוני או פקס'
אדון/גברת נכבד/ה,
הנדון :מכרז  09/21לניהול והפעלה של מרכזי טניס בראשון לציון
הודעות ותשובות לשאלות הבהרה

הודעות והבהרות
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ (להלן" :החברה העירונית") מתכבדת
להעביר בזאת עדכון ושינוי למכרז שבנדון:
.1

החברה העירונית מודיעה בזאת כי נספח ד' לחלק ב' לחוברת המכרז
יעודכן (נספח מחירון חוגי טניס) .לפיכך נספח ד' לחוברת המכרז יבוטל
ויוחלף בנספח תעריפון חוגים מעודכן המסומן כנספח א' למסמך זה.

.2
.3

מובהר כי הוראות ותיקונים במסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה
במפורש.
יש לצרף מסמך זה ,לרבות כל נספחיו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי
המציע בתחתית כל עמוד.
ההסכם שייחתם בין החברה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו.

.4
.5

תשובות לשאלות הבהרה
החברה מתכבדת להעביר בזאת את תשובותיה לשאלות הבהרה של המציעים שהועלו הן בכתב והן במסגרת כנס
מציעים שנערך ביום  03ביוני  2021בשעה .13:00

שאלות ותשובות
מס'
1

סעיף

שאלה

תשובה

ס'  – 1.2חלק א

הסעיף קובע כי הזכיין רשאי להעביר אימונים
אישיים .המחירון המפורט כנספח ד (מחירון חוגים)
מציין רק את התעריף עבור החוגים ואינו מציין את
התעריף עבור השכרת שעות שימוש במגרש .נבקש
הבהרה בעניין תעריף מחיר השכרת מגרש לפי שעות.

החברה העירונית תרצה להבהיר כי
התעריף אשר ישולם לזכיין עבור
השכרת שעת שימוש ,בכל מגרש
טניס ,יעמוד על  ₪ 40לשעה.

1

אין במסמכי המכרז הוראה הקובעת שהזכיין מחויב החברה העירונית תבהיר כי שעות
לאפשר שימוש במתקן כל שעות היממה בכל השנה.
פעילות מרכזי הטניס הינם:

2

כללי

3

כללי

בשעות שהזכיין לא מפעיל חוג ולא נדרשת תאורה החברה העירונית תבהיר כי השימוש
האם אזרח יכול לעלות על המגרש בשעות אלה ולשחק במגרש הינו בתשלום בלבד .יצוין כי
ללא שיחייבו אותו בתשלום.
מרכזי הטניס בשיכון המזרח ובנווה
דקלים נעולים עם מנגנון פתיחה
ממוחשב  +קודן בכניסה.

4

כללי

האם הזכיין רשאי לנעול את השער ולמנוע מאזרחים ראה/י תשובה לשאלה  3לעיל.
לשחק בשעות שהוא לא מאמן.

5

כללי

ראשון-חמישי06:00-24:00 :
שישי-שבת06:00-19:00 :
למעט יום כיפור ו/או מועדים אחרים
אשר יוחלטו על ידי החברה העירונית
ו/או עיריית ראשל"צ ו/או רשות
שלטונית.
יובהר כי הזכיין ינהל את אופן
הפעילות ,קרי שעות חוגים ושעות
השכרה וכיו"ב בהסכמה עם החברה
העירונית.

מחירון החוגים מצורף כנספח א'
למסמך זה.

היכן מצוין תמחור חוגים.

בכבוד רב,
נתן רוזנצוייג ,עו"ד
יועץ משפטי לחברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ
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נספח א – מחירון חוגי הטניס מעודכן יוני 2021

מרכז

מבנה (מס' פעמים
בשבוע Xזמן בדקות)

מחיר

קריית ראשון

2X60

320

קריית ראשון

2X45

270

קריית ראשון

1X45

180

קריית ראשון

3X60

450

קריית ראשון

4X60

600

קריית ראשון

2X60+1X90

525

קריית ראשון

3X90

650

נווה דקלים
נווה דקלים
נווה דקלים
נווה דקלים

1X45
2X45
2X60
2X60+1X90

180
250
300
450

שיכון המזרח

2X45

280

שיכון המזרח

2X60

350

שיכון המזרח

3X60

470

שיכון המזרח

4X60

600

**תעריף עבור השכרת שעת שימוש למגרש טניס  ₪ 40 -לשעה.
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